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Paragraf 110 Ärendenummer KS2021/873 

Svar på medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen bifaller medborgarförslaget.  

Sammanfattning  
Ett medborgaförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus har 
inkommit den 1 december 2021. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
 
Förslagsställaren framför att Funktionsrätt Enköping (FRE) har drygt 1 500 
medlemmar organiserade i 16 föreningar som har behov av föreningslokal som kan 
bidra till minskad ensamhet och bättre hälsa. 
 
Föreningar kan idag hyra kommunala lokaler genom upplevelseförvaltningen. 
Enligt förslagsställaren upplevs lokalerna upptagna under dagtid och det är då som 
föreningar ofta har behov av lokaler.  

Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen, ”Uppdrag 
förutsättningar gällande Föreningarnas hus”, KS2021/90, som ska redovisas under 
2022. Uppdraget från kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningar för flera 
föreningar och där Funktionsrätt Enköping är en av dessa. Därför 
anser kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget är besvarat i och med 
att det kommer att hanteras i uppdraget från kommunstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2021-12-01 

Yrkanden 
Jesper Englundh (S) yrkar bifall till medborgarförslaget istället för att det ska anses 
besvarat.  
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Anders Wikman (NE) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.  
 
Peter Book (M) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.  
 
Jenny Gavelin (L) yrkar bifall till Jesper Englundhs (S) yrkande.  

__________ 
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Kommunledningsförvaltningen 
Charlotte Bergdahl 
0171-627249 
charlotte.bergdahl@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Medborgarförslaget anses besvarat, med anledningen av att inventeringen av 
behovet av ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn kommer hanteras via 
ett uppdrag från kommunstyrelsen. 

Ärendet 

Bakgrund 
Ett medborgaförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn och tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus har 
inkommit den 1 december 2021.  

Kommunfullmäktige beslutade den 15 februari 2021 att medborgarförslaget 
överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.  

Förslagsställaren framför att Funktionsrätt Enköping (FRE) har drygt 1 500 
medlemmar organiserade i 16 föreningar som har behov av föreningslokal som kan 
bidra till minskad ensamhet och bättre hälsa.  

Föreningar kan idag hyra kommunala lokaler genom upplevelseförvaltningen. 
Enligt förslagsställaren upplevs lokalerna upptagna under dagtid och det är då som 
föreningar ofta har behov av lokaler. 

Ärendets beredning 
Ärendet har hanterats i kommunledningsförvaltningen. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen har ett uppdrag från kommunstyrelsen, ”Uppdrag 
förutsättningar gällande Föreningarnas hus”, KS2021/90, som ska redovisas under 
2022. Uppdraget från kommunstyrelsen ska undersöka förutsättningar för flera 
föreningar och där Funktionsrätt Enköping är en av dessa. Därför anser 
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kommunledningsförvaltningen att medborgarförslaget är besvarat i och med att det 
kommer att hanteras i uppdraget från kommunstyrelsen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Inga ekonomiska konsekvenser.  

Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Beslutet innebär inga sociala eller miljömässiga konsekvenser.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-17 
Medborgarförslag, daterad 2021-12-01 
 
 
 
Hannu Högberg 
T f kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
  
 
Beslutet skickas till: 
Kommunfullmäktige, för kännedom 
Upplevelseförvaltningen, för kännedom 
Förslagsställaren 
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Paragraf 176 Ärendenummer KS2021/873 

Medborgarförslag - Inventera behovet av 
ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 
Kommunfullmäktige ska informeras om beslutet.  

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag om att inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn och tillskapa sådana har inkommit.  

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag, 2021-12-02 

__________ 
 
Beslutet skickas till: 
Kommunstyrelsen 
Förslagsställaren 



-----Ursprungligt meddelande----- 
Från: noreply@sitevision.enkoping.se <noreply@sitevision.enkoping.se>  
Skickat: den 1 december 2021 21:29 
Till: Kommunledningsförvaltningen <Kommunledningsforvaltningen@enkoping.se> 
Ämne: Inskickat formulär 
 
För- och efternamn 
Anneli Djurklou 
 
 
Förslag 
Inventera behovet av ändamålsenliga lokaler för den idéburna sektorn och 
tillskapa sådana, gärna i form av ett Föreningshus 
 
Motivering 
Medborgarförslag 
• 5,9 % av alla vuxna har en rörelsenedsättning. (SCB 2020) 
• 13,3 % av alla vuxna har svårt att läsa. (OECD 2013) 
• 10 000 personer/år drabbas av afasi.  
• 0,5–1,5 % av befolkningen har lindrig intellektuell 
funktionsnedsättning. 
• 4,9 % av alla vuxna har svårt att se även med glasögon eller 
kontaktlinser. (SCB 2021) 
• Åtminstone 30 000 personer är gravt synnedsatta eller helt blinda. 
(SCB 2016) 
• 18,4 % av den vuxna befolkningen hör dåligt. (SCB 2020) 
• Åtminstone 15 000 personer är gravt hörselskadade eller har blivit 
döva i vuxen ålder. (SOU 2004:83) 
• 2,4 % av alla vuxna har en neuropsykiatrisk diagnos. (SCB 2020) 
• Mer än 7 % av alla vuxna har stora problem med psykisk ohälsa. (SCB 
2020) 
• 30 % av alla vuxna har någon allergi. (SCB 2021) 
• 7,4 % av alla vuxna har svåra besvär av astma eller allergi. (SCB 
2020) 
Lite nationell statistik som går att räkna om till Enköpingsförhållanden. 
Funktionsrätt Enköping (FRE) organiserar de föreningar som statistiken ovan 
ger exempel på och några till. Vi är drygt 1 500 medlemmar organiserade i 
16 föreningar. I kommunen finns många fler som har diagnoser som ger dem 
funktionsnedsättningar och därmed begränsar deras liv men som inte har 
någon lokalförening, Våra föreningar erbjuder alla en röst i samhället och 
gemenskap.  Vi vill gärna bidra till minskad ensamhet och bättre hälsa 
genom att erbjuda ett omväxlande och stimulerande program. Att göra saker 
tillsammans är friskvård!  
För att kunna bedriva vår verksamhet behöver vi tillgång till tillgängliga 
och ändamålsenliga  lokaler! 
De lokaler som vi erbjuds att hyra via Upplevelserförvaltningen är: 
• skolor (idrottshallar, matsalar, några träslöjdssalar), 
•  idrottsanläggningar (19) 
•  några sammanträdesrum (Studierum 2 Kryddgården, glasrummet på 
Ljunggården, konferensrum på Enavallen, sammanträdesrummet i Ishallen), 
• två större lokaler (Kryddgårdens A-B sal och stora salen på 
Ljunggården). 
• På Kryddgården finns dessutom en slöjdsal med vävstolar och ett 
träslöjdsrum. 
• Tingssalen (kvällar och helger) 
 
Skolornas lokaler är dels stängda dagtid, dels i stort sett helt olämpliga 
för våra sammankomster. Huvuddelen av våra aktiviteter sker på dagtid. Vi 
behöver rum som ger trivselkänsla och inbjuder till gemenskap. Rum som 
inbjuder till skapande och studiecirklar men aven större möteslokaler. Även 



rum för styrelsemöten, men gärna mindre än de som rymmer mellan 10 och 20 
personer. 
 
Min förhoppning är att kommunen inser att även organisationer för personer 
med funktionsnedsättningar, behöver rätt sorts lokaler för att kunna vara 
en fungerande del av välfärdskommunen Enköping. 
 
Jag föreslår därför 
 
- att kommunen inventerar behoven av ändamålsenliga lokaler där den 
idéburna sektorn har möjlighet att bedriva sin verksamhet 
 
- att kommunen tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för den 
idéburna sektorn, gärna genom ett Föreningen hus, i likhet med det som vår 
grannkommun Uppsala har. 
 
 
Medlemmar i Funktionsrätt Enköping är 
Astma/Allergi,  Attention,  Demensföreningen,  Diabetsföreningen, DHR, FUB,    
Förbundet Hjärtlung,  HRF,  Neuro,  OCD, Personskadeförbundet RTP,  RBU,  
Reumatikerförbundet,  RSMH Liljan, SRF,  Stroke Enköping. 
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